MIJN VAKANTIE

Instructie voor de leraar

Vaardigheid

Spreken

Niveau

A2

Subvaardigheid

Monoloog

Can-do statement ERK
Domein

SPA2-1b Kan in eenvoudige bewoordingen mensen, plaatsen en bezittingen
beschrijven.
dagelijks leven

Doelgroep

VO klas 1,2,3

Thema

Verjaardag, cadeau.

Naam taak

MIJN VAKANTIE-SPR-VO123-A2-CM

Afname-instructie voor de leraar
Kopieer de taak voor de leerlingen. Indien een leerling nooit op vakantie is geweest, is het aan te raden
dat u ter ondersteuning bij ieder spreekitem 3 afbeeldingen zoekt en kopieert (voorbeelden op de
volgende pagina). De leerling kiest dan een afbeelding uit en vertelt hier iets over.

Beoordelingsmodel
1. Inhoudelijke criteria
De kandidaat noemt:
1. Met wie hij/zij op vakantie is geweest;
2. Het land dat hij/zij heeft bezocht;
3. De stad die hij/zij heeft bezocht;
4. Het weer tijdens de vakantie;
5. De mensen die hij/zij heeft ontmoet;
6. De activiteiten die hij/zij heeft gedaan;
7. De gebouwen die hij/zij heeft gezien;
8. Het verkeer;
9. Het eten en drinken;
10. Wat hij/zij het leukst vond aan de vakantie en waarom.
2. Vormelijke criteria
A2
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Voorbeelduitwerking
Hallo oma en opa. In de vakantie ben ik met mijn beste vriendin Kiki en haar moeder naar Canada gegaan.

We hebben de stad Toronto bezocht. Toronto is een heel moderne stad. Het was mooi weer. Er was geen regen
of sneeuw, maar het was soms wel koud. We hebben veel aardige mensen ontmoet in Canada. Sommige

mensen waren toeristen, maar ook veel mensen die in Canada wonen. We zijn ook een gezin tegengekomen

uit Bonaire. We hebben veel in de natuur gewandeld en ook in de binnenstad. We zijn in Toronto naar de CN

Tower gegaan. Deze toren is heel hoog. Gelukkig was ik niet bang, maar Kiki wel. In de stad was het helemaal
niet druk, er waren weinig auto’s. Ik denk dat ik te veel gegeten heb, want het eten was ook erg lekker. Het

leukste aan mijn vakantie was het bezoek aan Toronto Island. Op het eiland konden we heel veel doen. Dat
was mijn vakantie. Dag opa en oma.
Voorbeeld bij spreek item 1:
•

ouders

•

beste vriend/vriendin

•

oom en tante
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